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چكيده
تغيير الگوي كشت با توجه به تغيير اقليم و تداوم خشكساليها از رويكردهاي اساسي سياستگذاران بخش
كشاورزي جهت سازگاري با كمآبي است و اجراي طرح تغيير الگوي كشت در شهرستان سراب به عنوان يكي از نقاط
عمده توليد محصوالت كشاورزي در استان آذربايجان شرقي احساس مي شود .از آنجايي كه عدم قطعيت از جمله
جوانب اجتنابناپذير در برنامهريزيها و تصميمگيريهاي زراعي است ،لذا مطالعه حاضر به معرفي و كاربرد مدل
برنامهريزي آرماني استوار ( )RGPدر بهينهسازي الگوي كشت تحت شرايط عدم قطعيت در شهرستان سراب ميپردازد.
آمار و اطالعات مطالعه از سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي و تكميل پرسشنامه طي سال زراعي -97
 1396بدست آمد .عالوه بر رهيافت  ،RGPمدلهاي  LPو GPبراي تعيين الگوي بهينه كشت بكار گرفته شدند .نتايج بيانگر
برتري مدل  RGPبر ديگر مدلها به لحاظ دستيابي همزمان به اهداف حداكثر سود و كاهش مصرف آب ميباشد كه
نشاندهنده بهينه نبودن وضعيت موجود بهرهبرداري از آب در منطقه مورد مطالعه ميباشد .اجراي الگوي بهينه كشت
براساس مدل  RGPباعث افزايش سود و اشتغال به ترتيب به ميزان  1/7و  1/32درصد و همچنين كاهش مصرف آب،
كود و سموم شيميايي به ترتيب به مقدار  12/3 ،7/7و  12درصد نسبت به الگوي كشت فعلي ميگردد .در ميان
محصوالت مورد مطالعه ،گندم بيشترين افزايش سطح زير كشت را داشته است .از اينرو يک محصول حائز اهميت در
منطقه است و بايستي نسبت به كشت آن به عنوان يک محصول استراتژيک در مساحت بيشتر اقدام شود.
واژههای كليدی :آب ،الگوي بهينه كشت ،بهينهسازي استوار ،سراب ،عدم قطعيت
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Abstract
Changing the cropping pattern due to the climate change and drought persistence is one of the key
approaches for agricultural policy makers for adaptation of water scarcity. Also, implementation of changing
the cropping pattern in Sarab County is felt as one of the major points of agricultural production in East
Azerbaijan province. Since the uncertainty is one of the unavoidable aspects in agricultural planning and
decision making, this study introduces and applies the robust goal programming (RGP) model as a tool for
optimization of cropping pattern under uncertainty in Sarab County. The required data and information for
this study were collected through Sarab County Agriculture Organization and completing the questionnaire
in the period of 2017-2018. In addition to the RGP approach, the LP and GP models were solved to
determine the optimal cropping pattern. The results showed RGP model in terms of achieving the goals of
maximize profit and minimize water consumption was superior to other models, which indicated that the
current status of the water operation in the studied area was not optimal. Implementation of optimal cropping
pattern based on RGP model would increase profited and employment by 1.7 and 1.32 percent, respectively.
It also could reduce water consumption, fertilizer and chemical pesticides consumptions by 7.7, 12.3 and 12
percent, respectively relative to the current cropping pattern. Among the studied crops, wheat had the highest
increase regarding cultivated area. Therefore, wheat is an important crop in the region and it should be
cultivated as a strategic crop in greater area.
Keywords: Optimal Cropping Pattern, Robust Optimization, Sarab, Uncertainty, Water

اين وضعيت براي ايران نيز كه در كمربند خشک
. هشدار دهندهتر است،آب و هوايي جهان قرار دارد
 ميليمتر است كه در250 متوسط بارش بلندمدت ايران
 ميليمتر) و آسيا850( مقايسه با متوسط بارندگي جهان
 ميليمتر) خيلي پايين است (مجنوني و اسدي730(
 از طرف ديگر پراكنش نامتناسب زماني و مكاني.)2013
 ميليمتر در مناطق كويري74 ريزشهاي جوي (حداقل
) ميليمتر در بعضي مناطق غرب و شمال كشور840 و
و عدم مطابقت زماني آن با نيازهاي كشاورزي و
افزايش نياز آبي مشكل را حادتر ميكند (حسينزاد و
.)2011 همكاران

مقدمه
افزايش روزافزون جمعيت جهان و در نتيجه
 سبب شده تا فعاليتهاي،تأمين نيازهاي غذايي آنها
 انجام چنين.كشاورزي نيز رو به گسترش باشد
 از.فعاليتهايي به منابع متنابهي از آب وابسته است
طرفي پيشبينيهاي سازمان ملل نشان دهنده آن است
- اصلي، ميالدي محدوديت منابع آبي2050 كه تا سال
ترين موضوع مورد بحث جهاني خواهد بود؛ زيرا تا آن
 ميليارد نفر خواهد9/4 زمان جمعيت جهان به مرز
 مواد غذايي و حفظ محيط،رسيد و در نتيجه تأمين آب
. مهمترين دغدغه رهبران كشورها خواهد بود،زيست
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افزايش تقاضا و عرضهي محدود آب ،عدم تعادل منابع

شده است .در بسياري از اين مطالعات از مدلهاي

را در بسياري از دشتهاي كشور به دنبال داشته و

برنامهريزي خطي ،برنامهريزي آرماني 1و برنامهريزي

ضرورت استفاده از سياستهاي كارآمد مديريت آب را

چندهدفه استفاده شده است .به عنوان مثال ،مأنوس و

مطرح ساخته است .اين سياستها بايد بهگونهاي

همكاران ( )2010به طراحي يک مدل براي تعيين الگوي

طراحي شود كه نه تنها بر توليدات كشاورزي و درآمد

كشت مناطق شمالي مصر پرداخته و از مدلهاي

زارعين اثر منفي نگذارد كه حتياالمكان با افزايش بهره-

برنامهريزي چندمعياره (برنامهريزي آرماني) جهت حل

وري آب ،توليدات بخش كشاورزي و درآمد زارعين

آن استفاده نمودهاند .نتايج كلي حاصل از اين مطالعه

افزايش يابد و مصرف آب تا رسيدن به تعادل منطقي،

بيانگر توانايي بيشتر مدلهاي چند هدفه نسبت به

تعديل شود (بخشوده و باغستاني  .)2008بنابراين

مدلهاي تک هدفه بود .فيليپي و همكاران ( )2017با

چالش عمدهاي كه بخش كشاورزي با آن روبروست،

استفاده از يک مدل برنامهريزي خطي اعداد مختلط 2به

اين است كه نه تنها بايد مصرف آب را كاهش دهد كه

تعيين الگوي كشت در منطقه ونتو واقع در شمال ايتاليا

همزمان بايد توليد بيشتري را عرضه نمايد و درآمد

پرداختند .در مطالعهي آنها ،دو نوع مدل برنامهريزي

باالتري را براي زارعين ايجاد نمايد (صبوحي و

خطي و مدل مقدار -ريسک شرطي 3استفاده شد .ايشان

همكاران .)2007

استفاده از مدل نوع دوم براي اعمال تغييرات الگوي

يكي از راهكارهاي الزم براي افزايش بهرهوري

كشت را پيشنهاد نمودند.

در بخش كشاورزي ،اصالح الگوي كشت محصوالت با

فالحي و همكاران ( )2013به بهينهسازي الگوي

توجه به معيارهاي اقتصادي در مناطق مختلف و

كشت با تاكيد بر محدوديت منابع آب در دشت سيدان-

همچنين در نظر گرفتن محدوديتهاي فني و عوامل

فاروق شهرستان مرودشت پرداختند .نتايج آنها نشان

توليد است .در بهينهسازي الگوي كشت فرض بر اين

داد كه تمامي الگوهاي پيشنهادي توسط مدل ،امكان

است كه الگوي كشت فعلي بهينه نميباشد و با

افزايش بازده ناخالص و كاهش مصرف آب را ميسر

تخصيص مجدد عوامل و نهادههاي توليد جهت توليد

نمود .اسعدي و نجفي علمدارلو ( )2019پژوهشي با

محصوالت مختلف ميتوان به ميزان درآمد بيشتري

هدف تدوين الگوي بهينه كشت محصوالت زراعي تحت

دست يافت .با توجه به عوامل و متغيرهايي نظير

شرايط كمآبي بهمنظور ارائه برنامه بهينه آبياري ،جهت

ويژگيهاي خاص الگوي زراعي ،تناوب زراعي ،تقويم

حصول بيشينهسازي سود ناخالص مزرعه انجام دادند.

عمليات زراعي ،تقويم آبياري محصوالت رايج ،طيف

براساس يافتههاي تحقيق با تدوين الگوي بهينه كشت

وسيع تركيبات كشت نباتات زراعي ،محدوديت زمينهاي

محصوالت زراعي ،مقدار صرفهجويي آب به طور

قابل كشت و رقابت جدي محصوالت در استفاده از آب،

ميانگين به ميزان  29/3درصد و سود ناخالص مزرعه

روش

به طور ميانگين  9/5درصد كاهش مييابد .آالبوداكر و

الگوهاي

برنامهريزي

رياضي

بهترين

دربرگيرندهي اطالعات فوق براي بررسي رفتارهاي

همكاران ( )2012به بهينهسازي الگوي كشت در

زارعين و ارائهي راه حلهاي بهينهسازي اين فعاليتها

عربستان سعودي با استفاده از يک مدل برنامهريزي

ميباشد (مرداني نجفآبادي و همكاران .)2019
در زمينهي بهينهسازي تخصيص زمينهاي قابل
كشت با استفاده از روشهاي برنامهريزي رياضي،
مطالعات در خور توجهي در مناطق مختلف دنيا انجام

رياضي پرداختند .نتايج تحقيق مبين آن بود

كه

عربستان سعودي توانايي بهينهسازي الگوي كشت خود
1

Goal programming
2 Mixed integer linear programming model
3 Conditional value-at-risk
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را دارد و سود خالص برآورد شده برابر با 2/42

مقابل عدم قطعيت) در مدلهاي برنامهريزي رياضي با

ميليارد دالر در سال است .رس و همكاران ( )2019به

محدود كردن پارامترهاي نامطمئن مطرح شد (بن تال و

بهينه سازي الگوي كشت با استفاده از روش جستجوي

نميروسكي  .)1999از جمله فوايد استفاده از روش

فاخته پرداختند .نتايج حاكي از آن است كه در حال

بهينهسازي استوار ،4گزارش پاسخهاي بهينهي نقطهاي

حاضر كشاورزان  0/975ميليون دالر سود دريافت

و نه بازهاي (مقابله با بازهاي بودن پاسخهاي بهينه در

ميكنند .الگوي كشت پيشنهادي ،سود خالص 1/07

روشهاي برنامهريزي بازهاي) ،عدم التزام به آگاهي از

ميليون دالر در سال را به همراه دارد .از مطالعات در

توزيع دادهها (مقابله با مشكل نياز به آگاهي از توزيع

زمينه كاربرد برنامهريزي آرماني ميتوان به عبدي

دادهها در روشهاي برنامهريزي تصادفي) و عدم

ركني و همكاران ( )2019اشاره نمود كه تركيب بهينه

چشمپوشي از اطالعات ،بر ضرايب عدم اطمينان (غلبه

كودهاي مصرف شده در توليد محصوالت كشت شده

بر مشكل موجود در روشهاي فازي) است (برتسيماس

در منطقه گهرباران شهرستان ساري با استفاده از مدل

و سيم  .)2004مطالعاتي در داخل و خارج از كشور در

برنامهريزي آرماني در شرايط مصرف كود در سطح

اين زمينه تصميمگيري تحت شرايط عدم قطعيت انجام

بهينه و فعلي براي محصوالت مختلف مورد بررسي

شده است كه از جمله ميتوان به مورد زير اشاره نمود.

قرار دادند .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه

عوضيار و همكاران ( )2018به بهينهسازي الگوي كشت

مصرف كود براي محصوالت در بين كشاورزان

به منظور افزايش بازده آبياري با استفاده از روش

نماينده ،بهينه نبوده بهطوريكه مصرف كود در شرايط

برنامهريزي خطي با محدوديتهاي تصادفي در شرايط

فعلي به طور متوسط بيشتر از حد بهينه ميباشد.

عدم قطعيت پرداختند .نتايج نشان داد سطح زيركشت

عدم قطعيت به عنوان چالشي اساسي در برنامه-

يونجه ديم و گندم آبي به ترتيب به ميزان  12/6و 0/3

ريزي براي الگوي كشت مطرح است ،به طوري كه نياز

درصد افزايش داشته در حالي كه سطح زيركشت برنج

به داشتن برنامهريزي كه بتواند در شرايط عدم قطعيت

به دليل نياز آبي باال نسبت به وضعيت موجود كاهش

جواب قابل اعتمادي داشته باشد رو به افزايش است .در

يافته است ،ولي در صورت باال بودن بازده آبياري،

نظر گرفتن عدم قطعيت در مسائل برنامهريزي ،يک

كاهش سطح زيركشت آن كمتر خواهد بود .تان و ژانگ

فرض بسيار مهم است ،از اينرو ميتوان گفت مدلهاي

( )2018با استفاده از مدل برنامهريزي چند هدفه استوار

برنامهريزي كه عدم قطعيت را تشخيص نميدهند ،مي-

به بررسي مديريت مصرف آب تحت عدم قطعيت در

توانند منجر به تصميمات اشتباه شوند.

چين پرداختند .نتايج نشان داد كه با كاهش عدم قطعيت

انواع مدلهاي برنامهريزي رياضي در شرايط

كارآيي مصرف آب افزايش يافته و در اين حالت سطح

عدم قطعيت 1در كشاورزي به طور گسترده مورد

زير كشت سبزيجات افزايش مييابد .همچنين با افزايش

استفاده قرار گرفتهاند .در اين ميان ،استفاده از الگوهاي

حفاظت سيستم در مقابل عدم قطعيت ميزان سود

برنامهريزي فازي ،بازهاي ،خاكستري ،تصادفي 2و يا

اقتصادي افزايش خواهد يافت.
مطالعاتي اندكي در زمينه كاربرد برنامهريزي

تركيبي از اين مدلها ،بيشتر به چشم ميخورد
(آناگنوستوپالس و پتاالس  ،2011لي و همكاران .)2008

چندهدفه استوار در داخل كشور صورت گرفته است.

در اواسط دههي  1990مبحث ايجاد محافظهكاري( 3در

مرداني و همكاران ( )2018به بررسي الگوي بهينه كشت

1

Uncertainty
Fuzzy, Interval, Gray, Stochastic programming
3 Conservatism

با اهداف زيستمحيطي در شبكه آبياري استان اصفهان

2

Robust optimization approach

4
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با استفاده از الگوي برنامهريزي چندهدفه تحت شرايط

نوسانات پارامترهاي غيرقطعي در دنياي واقعي مي-

عدم قطعيت پرداختند .نتايج نشان داد كه با افزايش عدم

باشد .در اين راستا با ارئه مدل برنامهريزي آرماني با

قطعيت ميزان سود ناخالص كل كاهش مييابد و براي

دو هدف حداكثرسازي سود و حداقل كردن مصرف آب

جبران ضرر و زيان كشاورزان در الگوي برنامهريزي

كشاورزي تحت شرايط قطعي پرداخته ميشود .در گام

چندهدفه استوار ،بر سياستهاي تقويت بهرهوري تأكيد

بعدي مدل استوار مساله مذكور با در نظر گرفتن عدم

گرديد .عبدشاهي و همكاران ( )2019جهت اعمال شرايط

قطعيت برخي از پارامترهاي مورد نظر در دنياي واقعي

عدم قطعيت با استفاده از روش بهينهسازي استوار،

ارائه ميگردد .بنابراين ،نوآوري اين مطالعه در درجهي

الگوي بهينه كشت محصوالت زراعي در شهرستان

اول ،پيشنهاد مدل برنامهريزي آرماني

استوار)RGP( 1

مالثاني را در يک مدل چند هدفه تعيين نمودند .نتايج

جهت بهينهسازي الگوي كشت با اهداف چندگانه و در

برسي نشان داد كه در شرايط عدم قطعيت سطح زير

درجه دوم ،كاربرد اين مدل براي شهرستان مذكور

كشت كلزا كاهش و سطح زيركشت سبزيجات افزايش

بوده كه تاكنون مطالعهاي براي بهينهسازي الگوي كشت

يافته است.

در آن انجام نشده است.

در سالهاي اخير اثرات نامطلوب ناشي از توليد
محصوالت كشاورزي آببر ،بهرهبرداري بيش از حد از

مواد و روشها

منابع آب زيرزميني ،تغييرات مشخصي از قبيل افت

دشت سراب در شمال غربي ايران در حوضه

شديد و مستمر سطح ايستابي ،منفي شدن بيالن و

آبريز اروميه با وسعتي حدود  420كيلومتر مربع در

افزايش كسري مخازن ،تقليل كيفيت آب از نظر

فاصله  130كيلومتري شرق شهرستان تبريز واقع شده

كشاورزي ،معكوس شدن جريان آب زيرزميني و

است .اين محدوده امتداد شرقي-غربي دارد كه از شمال

استفاده از كودهاي شيميايي در بسياري از مناطق

به ارتفاعات كوه سبالن و از جنوب به ارتفاعات بزقوش

كشور به چشم ميخورد .به نظر ميرسد مجموعه

محدود ميگردد .سراب يكي از قطبهاي كشاورزي و

اراضي شهرستان سراب نيز از اين قاعده مستثني

دامداري استان آذربايجان شرقي ميباشد .متوسط

نيست (اصغري مقدم و وديعتي  ،2016تلسچي و

بارش ساالنه دشت سراب در يک دوره  34ساله 340

همكاران  )2019اين شهرستان در سال  1396حدودا

ميليمتر و جزو مناطق نيمه خشک سرد محسوب مي-

داراي  48100هكتار اراضي زراعي آبي 2670 ،هكتار

شود .منابع آب سطحي دشت را بيوكچاي ،تاجيارچاي،

باغ آبي و  62200هكتار اراضي ديم بوده كه از اين

رازليقچاي و وانقچاي تشكيل ميدهد كه از ارتفاعات

ميزان  78درصد از اراضي ديم در حالت آيش بوده و

اطراف سرچشمه ميگيرد و بعد از روستاي اندراب بهم

مورد استفاده قرار نميگيرد ،در حالي كه تنها  15درصد

پيوسته و با نام آجيچاي از شرق به غرب جريان يافته

اراضي آبي در حالت آيش ميباشد و اين امر نشان از

و در نهايت به درياچه اروميه ميريزد.

مصرف باالي آب در اين شهرستان دارد .از اين رو،
انتخاب اين منطقه براي تعيين الگوي كشتي كه منجر به
استفادهي بهينه از نهاده كمياب آب گردد ،مناسب به
نظر ميرسد .بنابراين ،هدف از مطالعهي حاضر ،ارائهي
مدل برنامهريزي تعيين الگوي كشت بهينه سازگار با
كمآبي در شهرستان سراب با در نظر گرفتن اثر
goal programming

1 Robust
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شكل  -1منطقه كشاورزی سراب به همراه واحدهای مطالعاتي مستقل و وابسته ،رودخانهها و روستاها.

مرز اوليه مناطق كشاورزي و دشتها در

الزم به ذكر است كه دادهها و اطالعات مربوط به

شهرستان سراب براساس آمار و اطالعات كشاورزي،

وضعيت موجود منطقه و اطالعات جانبي ديگر از سوي

در  Google Earthتعيين گرديد .در شكل  1منطقه

اداره جهاد كشاورزي شهرستان سراب جمعآوري

كشاورزي سراب و موقعيت روستاهاي مورد مطالعه

گرديد.

آورده شده است .الزم به ذكر است كه  51روستا در

رهيافت برنامهريزي آرماني ،روشي مبتني بر

منطقه كشاورزي سراب واقع شده است كه موقعيت و

اصول بهينهسازي رياضي است كه به منظور تجزيه و

اسامي هر يک از روستاها در شكل  1نشان داده شده

تحليل تصميمهاي نهايي و مطلوب مديران و مسئوالن به

است .دادههاي استفاده شده در اين پژوهش از طريق

شكل نامعادالت خطي ظاهر ميشود .اين مدل به دليل

پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي در

لحاظ كردن دستيابي همزمان به چند هدف بر مبناي

سال  1397جمعآوري گرديد .طبقههاي مورد نياز در

اولويت ،انعطافپذيري بيشتري در تصميمگيريهاي

اين مطالعه روستاهاي دشت سراب ميباشند كه با

واقعي مديران واحدهاي اقتصادي دارد .در اين روش

تقسيم جمعيت هر روستا بر كل جمعيت دشت ،سهم

براي هر يک از اهداف يک مقدار مشخص عددي و

نسبي هر روستا در نمونهگيري مشخص گرديد .با

سپس يک تابع هدف تعيين ميشود .آنگاه مدل در

استفاده از فرمول كوكران 210 ،نفر از كشاورزان به

جستجوي جوابي است كه بتواند مجموع انحرافات از

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .در اين پرسشنامه كليه

اهداف و اولويتها را با در نظر گرفتن محدوديتهاي

متغيرهاي مورد نياز از جمله اطالعات مقادير نهادهها و

مختلف موجود ،به حداقل برساند (باليد و توره .)2010

مقادير توليد و اطالعات اقتصادي (از قبيل قيمت

از آنجايي كه دستيابي همزمان به كليه آرمانها

محصول ،كود ،سم ،نيرويكار و  )...استخراج گرديد.

امكانپذير نميباشد ،تابع هدف تلفيقي براي مدل برنامه-
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ريزي آرماني تعيين ميشود .با اين فرض كه انحرافات

تعيين شده ميباشند كه در دنياي واقعي اين فرض

مثبت و منفي از آرمانها از اهميت يكساني برخوردار

محدود كننده و غيرواقعي به نظر ميرسد ،زيرا مسائلي

هستند ،تابع هدف تلفيقي براي مدل برنامهريزي آرماني

چون خطاي اندازهگيري ،خطاي پيشبيني وغيره مي-

به صورت رابطه  1خواهد بود (سياموس و سورندرا

توانند قطعيت پارامترهاي اين مساله را تحت تاثير قرار

 ،2008استيفن و همكاران:)2009 ،

دهند .بنابراين نياز به مدلهايي كه بتوانند الگوي بهينه
n

][1

n

Z =  C jk X j − g k

Min

k =1 j =1

كشت را با فرض عدم قطعيت مدل نمايند احساس مي-
شود .از اين رو رويكرد بهينهسازي استوار به عنوان

كه در آن  X jمتغيرهاي تصميم مساله C jk ،ضريب

روشي قوي به منظور در نظر گرفتن عدم قطعيت

 X jبراي هدف Kام در تابع هدف و  g kآرمان هدف

پارامترها و كاهش نوسانات پارامترهاي غير قطعي،

Kام ميباشد .حال اگر عبارت X j − g k

n

jk

C
j =1

به

باعث كارايي بيشتر مدلهاي برنامهريزي در دنياي
واقعي ميگردد .جهت اعمال شرايط نامطمئن در

صورت  d kتعريف شود در اين صورت ميتوان

پارامترهاي مدل پيشنهادي ،از بهينهسازي استوار

نوشت:

استفاده شده است .فرم خطي الگوي بهينهسازي استوار
n

][2

Z =  dk

Min

k =1

را ميتوان به صورت رابطه  4نوشت (برتسيماس و
سيم :)2004
Max CX

از آنجايي كه  d kميتواند مقدار مثبت يا منفي
باشد ميتوان آن را با تفاضل دو متغير غير منفي جديد
+

−

i, j  J i

][4

 bi

n

j

 a~ x
ij

St

j =1

 d kو  d kجايگزين نمود .همچنين ممكن است انحرافات

l  X u

از برخي از آرمانها مهمتر از انحراف از ساير آرمانها

 j iزيرمجموعهاي از شاخصهاي مرتبط با پارامتر
نامطمئن ~ aبوده كه براي هر محدوديت  iمشخص

باشد (سياموس و سورندرا  .)2008شكل كلي مدل

كراندار در محدودهي [ ]1 , -1هستند .با بازنويسي مدل

باشد و يا براي يک آرمان مشخص ،انحراف در يک
جهت اهميت بيشتري نسبت به جهت مخالف آن داشته
برنامهريزي آرماني به صورت رابطه  3ميباشد كه St
بيانگر محدوديتها و  Wنشان دهنده وزن هر كدام از
اهداف ميباشد:
Min

k =1

][3

ميشود .فرض ميشود كه  a~ijها مستقل ،متقارن و
 4به صورت بهينهسازي استوار ،قابليت اعتماد به
سيستمها در شرايط عدم قطعيت بهبود مييابد
(برتسيماس و سيم  .)2004فرم بهينهسازي استوار به

n

) Z =  ( wk+ d k+ + wk− d k−

ij

صورت رابطه  5است:
Max CX

St
−
k

+
k

x j − (d − d ) = g k  k = 1,2,..., k

i

n

jk

C
j =1

][5

+ zi i +  pij  bi
j ji

i, j  J i

n

j

a x
ij

St

j =1

z i + pij   aˆij y j

d k+  0 d k−  0 , x  0 j = 1,2,..., n

j

− yi  x j  y j

در اكثر مسائلي كه در اين زمينه حل شده است

j

li  x j  u j

فرض بر اين بوده است كه اطالعات قطعي و از پيش

i, j  J i

( pij , y j , zi )  0
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كه  y ،zو pمتغيرهاي اضافي غيرمنفي و  εسطح عدم

در اين توابع Xjs ،معرف سطح زيركشت محصول

اطمينان معين به منظور لحاظ عدم قطعيت در الگو

 jدر فصل  sميباشند .در اين معادله  mpvjارزش

هستند .در مدل  5كه فرم خطي بهينهسازي است،

محصول اصلي براي كشت يک هكتار از محصول  jو

 n + k + 1متغير و  m + k + nمحدوديت وجود دارد.

 CPjهزينه توليد براي كشت يک هكتار از محصول

ميزان اطمينان مدل در مقابل عدم قطعيت به مقدار

ميباشد .معادالت  9تا  14محدوديتهاي مدل را نشان

پارامترهاي  iبستگي دارد .هرگاه i = 0

باشد،

عبارت حداكثركننده از مدل حذف و محدوديت در
شرايط عدم قطعيت به محدوديت در شرايط قطعيت
تبديل ميگردد .هرگاه  i = J iباشد ،ميزان حفاظت
سيستم در مقابل عدم قطعيت به حداكثر خود رسيده و

ميدهند:
][9

s

][10

s
s

ميزان محافظهكاري سيستم در مقابل عدم قطعيت ( ) i

][12

t , s

هر چقدر ميزان محافظهكاري سيستم در مقابل عدم

][13

z, s

و ظرفيت سيستم (  ) x iانجام ميگيرد .به عبارت ديگر،
قطعيت افزايش يابد ،از ظرفيت سيستم كاسته ميشود.
پارامتر  iمقادير مختلفي ميتواند اختيار نمايد
كه حداقل مقدار آن در سطح حداكثر احتمال انحراف
محدوديت  iام از كران خود و از طريق رابطه  6اتفاق
ميافتد:
][6

 j = 1 +  −1 (1 − pi ) n

كه  متغير توزيع تجمعي گاوسي استاندارد 1و  nمنابع
عدم قطعيت در هر محدوديت است .براي مثال ،اگر
 n=50و pi =0/05باشد ،مقدار اين پارامتر 12/59
خواهد بود .توابع هدف مطالعه حاضر ،جهت بهينهسازي
الگوي كشت محصوالت كشاورزي و دستيابي همزمان
به حداكثر سود و حداقل هزينه به ترتيب به صورت
روابط  7و  8تعريف ميشوند:
][7

S

J

Z1 =  (mpv j − cp j ) x js
j =1 s =1

][8

x js

w js
eff r

J

Z2 = 
j =1

x js  Ws

w jsr
r

][11

به طور كامل انجام ميشود .در اين روش ،مبادلهاي بين

j

][14

 eff
j =1

x js  Ls
x js  M s

x js  Fts
x js  PE zs
x js  A

J

js

l
j =1
J

js

m
j =1

J

tjs

f
j =1
J

zjs

 pe
j =1

S

js

J

J

 Sch
j =1 s =1

نامعادلهي  9مربوط به ميزان آب در دسترس
ميباشد .در اين محدوديت Wjs ،نياز ناخالص آبي براي
محصول  jدر فصل  sدر هكتار effr ،راندمان آبياري در
منطقه  rو  Wsميزان كل آب در دسترس در فصل s
برحسب مترمكعب ميباشد .نامعادله  10مربوط به
نيرويكار بوده كه در آن  ljsمعرف مقدار نيروي كار
مورد نياز براي كشت هر هكتار از محصول  jدر فصل
 sبرحسب نفر-روز كار و  Lsمعرف كل مقدار نيرويكار
در دسترس در فصل  sبرحسب نفر روز است.
نامعادلهي  11مربوط به ساعات استفاده از ماشينآالت
كشاورزي بوده و در اين محدوديت mjs ،معرف تعداد
ساعات استفاده از ماشينآالت كشاورزي در هر هكتار
از محصول  jدر فصل  sبرحسب ساعت در هكتار و
 ،Msمعرف مقدار ساعات ماشينآالت كشاورزي در
دسترس در فصل  sبرحسب ساعت است .نامعادالت 12
و  13به ترتيب مربوط به كود شيميايي و آفتكش

1

Cumulative distribution of the standard gaussian
variable

ميباشند .در اين محدوديتها  Ftsشاخص مقدار كل كود
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در دسترس از نوع  tدر فصل  sبرحسب كيلوگرم و

ماشينآالت ميباشد از اطالعات پرسشنامه استخراج

 PEzsمعرف مقدار آفتكش در دسترس از نوع  zدر

شدند.

فصل  sبرحسب ليتر است .محدوديت  14مربوط به

براي اعتبار هر پرسشنامه ،در ابتداي كار

زمين بوده كه  Aمعرف مقدار زمين در دسترس

اطالعات  30پرسشنامه به عنوان پيش آزمون از بهره-

برحسب هكتار براي كليه محصوالت مورد مطالعه بوده

برداران دشت سراب استخراج گرديد .سپس اعتبار

و نماد  Schjsدر آن معرف سطح زير كشت هر كدام از

اطالعات موجود در اين  30پرسشنامه از نظر اساتيد

محصوالت ميباشد .در مطالعهي حاضر ،تنها نهاده آب

مربوطه تاييد شد .در نهايت پس از استخراج كليه دادهها

قابل دسترس ،جزء پارامترهاي نامطمئن در نظرگرفته

از  210پرسشنامه ،اين اطالعات با نظرات كارشناسان

ميشود .بنابراين ،با تعريف پارامتر  Γو استفاده از مدل

جهاد كشاورزي و اطالعات سازمان تطبيق داده شد.

 ،3محدوديت مقدار آب در دسترس (معادله  )9به دو

دادهها و اطالعات با جزئي ترين انحراف از موارد فوق

معادله  15و  16تبديل ميشود:

مورد استفاده قرار گرفت .جدول  1نشاندهنده ضرايب

][15

x jsr + zsr sr + psr  Wsr

s, r

w jsr
r

s, r

][16

J

 eff

فني هدف تابع هدف و ماتريس ضرايب فني محدوديتها

j =1

است كه منطبق بر مساله برنامهريزي آرماني استوار

sr + psr  Wsr

ميباشد.

كه  W srمعرف مقدار اسمي پارامتر آب قابل دسترس

در جدول  1سود خالص هر يک از محصوالت از

ميباشند .فرايند حل مدل برنامهريزي آرماني چند

تفاضل درآمد حاصل از فروش محصوالت كشت شده

GAMS

و هزينههاي متغير در مراحل مختلف كاشت ،داشت و

هدفهي استوار ( )RGPدر نرم افزاز بهينهساز
انجام شد.

برداشت بدست آمده است .ميانگين سود خالص در يک
هكتار از محصوالت در سطح منطقه به عنوان ضريب

نتایج و بحث

در نظر گرفته شده است .همانگونه كه در جدول 1

در اين قسمت نتايج حاصل از الگوي برنامهريزي

مالحظه ميشود ،محصول گندم به علت وجود قيمت

آرماني استوار گزارش شده و با الگوي كشت فعلي

تضميني در خريد آن و حذف ريسک درآمدي ،با سطح

مقايسه ميشود ،اما قبل از حل مدل نياز به محاسبه

زيركشتي بالغ بر  12000هكتار ،يكي از محصوالت

ضرايب تابع هدف و ضرايب توابع محدوديتها كه

مدنظر

شامل ضرايب فني مربوط به سطح زير كشت ،آب،

كشاورزان

اين

است.

منطقه

نيرويكار ،كودهاي شيميايي ،سموم شيميايي و
جدول  -1ماتریس ضرایب فني و اقتصادی توليد محصوالت زراعي در شهرستان سراب در یك هكتار.
شاخص

درآمد ناخالص

هدف

درآمد ناخالص هر هكتار محصول (ميليون

-

ضرايب فني
گندم آّبي

جو آبي

يونجه

اسپرس

سيبزميني

()x1

()x2

()x3

()x4

()x5

46/3

26/6

46/6

43/4

167/5

ريال)
هزينه

هزينه هر هكتار محصول (ميليون ريال)

-

43

25/5

40

38

159

سود

سود خالص هر هكتار محصل (ميليون ريال)

max

3/3

1/14

6/6

5/4

8/5

آب مصرفي

آب فروردين (متر مكعب)

min

1000

800

1000

1000

1700

24
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ثانی ،دشتی
آب ارديبهشت (متر مكعب)

min

1140

1100

1500

1500

2100

آب خرداد (متر مكعب)

min

1280

1100

1500

1500

2300

آب تير (متر مكعب)

min

0

0

2400

2400

2700

آب مرداد (متر مكعب)

min

0

0

2400

2400

2700

آب شهريور (متر مكعب)

min

0

0

1400

1400

1500

آب مهر (متر مكعب)

min

1200

1000

1300

1300

-

نيرويكار فروردين (نفر روز)

-

1

1

3

3

20

نيرويكار ارديبهشت (نفر روز)

-

2

2

4

4

10

نيرويكار خرداد (نفر روز)

-

3

2

4

4

15

نيرويكار تير (نفر روز)

-

3

2

10

10

6

نيرويكار مرداد (نفر روز)

-

-

-

4

4

6

نيرويكار شهريور (نفر روز)

-

-

-

10

10

30

نيرويكار مهر (نفر روز)

-

3

2

2

2

-

كود شيميايي فسفاته (كيلوگرم)

-

100

75

500

500

150

كود شيميايي ازته (كيلوگرم)

-

200

100

50

50

350

كود شيميايي پتاسه (كيلوگرم)

-

30

25

200

200

300

سموم علف كش (ليتر)

-

3

3

0

0

3

سموم حشره كش و قارچ كش (ليتر)

-

0

0

9

9

3

ماشين آالت

ساعات كار ماشين آالت (هكتار ساعت)

-

12

12

9

9

20

عملكرد

عملكرد محصول (كيلوگرم)

-

3562

2587

7769

7241

33500

سطح زير كشت

سطح زير كشت محصول (هكتار)

-

12468

6772

10773

10173

3039

نيروي كار

كود شيميايي

سموم شيميايي

جدول  2تركيب و سطوح زير كشت محصوالت

بيشترين سطح زير كشت را در الگوي كشت موجود

منطقه را در مدلهاي  LPو الگوهاي حاصل از مدلهاي

داشتند اما با اجراي الگوي كشت بهينه از مدل حذف

آرماني نشان ميدهد .در الگوي كشت بهينه منفرد با

شدند .مطابق با جدول  2زماني كه هدف مدير در مدل

هدف حداكثر كردن سود خالص ،انتظار ميرود

برنامهريزي خطي تنها حداقل كردن مصرف آب است،

محصوالت پيشنهادي ،محصوالتي با سود باال در هكتار

مشاهده ميشود كه كشت محصول جو آبي به ميزان

با توجه به محدوديتها باشد .همانطور كه مشاهده

 551/5درصد افزايش خواهد يافت .سطح زير كشت

ميشود در اين الگو با هدف حداكثر كردن سود ،سطح

محصوالت گندم آبي ،يونجه ،اسپرس و سيبزميني با

زير كشت محصوالت پيشنهادي يعني گندم آبي و يونجه

كاهش  100درصدي نسبت به وضعيت موجود به صفر

به ترتيب به ميزان  48/37و  101/7درصد افزايش مي-

ميرسد.

يابد .نتايج نشان داد بر خالف اينكه جو آبي و اسپرس
جدول  -2تركيب و سطح زیر كشت محصوالت منطقه در مدلهای  LPو .GP
بهينهسازيهاي منفرد (مدل ( LP

گندم آبي

مدلهاي برنامهريزي آرماني (دستيابي همزمان به حداكثر سود و حداقل مصرف آب)

هدف حداكثر

هدف حداقل-

قطعي ()GP

استوار ()RGP

سازي سود

سازي آب

سطح احتمال  p=1و ( ε=0سناريو )1

سطح احتمال  p=0.1و ( ε=0.1سناريو )2

18500

0

25642/86

24897/7
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جو آبي

0

44125

0

300

يونجه

21735/3

0

14316/3

13543

اسپرس

0

0

0

650

سيب زميني

3889/7

0

3165/8

4344/3

كل

44125

44125

44125

43735

الگوريتمهاي رياضي مدل پيشنهادي ،با روش

بايستي به مقدار  25642/86هكتار كشت شود .همچنين

برنامهريزي آرماني و آرماني استوار براي سطوح

سطح زيركشت يونجه با رشد  32/95درصدي به

مختلف احتمال انحراف از محدوديت ( )pو عدم اطمينان

 14316/3هكتار و سيبزميني با رشد  5/75درصدي به

معين ( )εحل و منجر به ايجاد سناريوهاي متفاوت براي

 4165/8هكتار خواهد رسيد .دو محصول جو آبي و

اعمال محافظهكاري در مقابل عدم قطعيت شد.

اسپرس نيز بايد از الگوي كشت موجود حذف شوند

هدف اصلي الگوي برنامهريزيهاي آرماني به

(رابطه  .)4علت آن را ميتوان در مصرف نسبتاً باالي

دست آوردن سطح زيركشت بهينه جهت دستيابي

نهادههاي آب توسط محصول اسپرس و همچنين سود

همزمان به اهداف حداكثرسازي سود و حداقلسازي

نسبي پايين آنها جستجو نمود .الزم به ذكر است كه

آب ميباشد .حل مدل و مقايسهي الگوي به دست آمده

سهم اين دو محصول در الگوي فعلي باال ميباشد.

با الگوي جاري ،حاكي از تفاوت بسيار زياد دو الگو

همانگونه كه مالحظه ميشود در نظر گرفتن

است .در جدول  ،2شرايط مناسبي براي مقايسهي

محدوديت به صورت منعطف و غيرقطعي ( )RGPباعث

 p=1و ( ε=0سناريوي  )1كه

ميشود كه مجموع زمينهاي زيركشت در مقايسه با

ε=0.1

الگوي فعلي و همچنين مدل برنامهريزي آرماني قطعي،

(سناريوي  )2كه عدم اطمينان را اعمال مينمايد ،فراهم

محدود شود .به طوري كه در سطح احتمال  10درصد،

آمده است.

مقدار كاهش سطح زيركشت به  0/88درصد (معادل

الگوها در دو سطح

شرايط قطعيت را مدلسازي ميكند ،و  p=0.1و

 390هكتار) ميرسد.

براساس نتايج برنامهريزي آرماني قطعي ،گندم
آبي با افزايش  105/6درصدي نسبت به وضع موجود

جدول  -3ميزان دستيابي به اهداف تحقيق در مدلهای  LPو مدل برنامهریزی آرماني استوار (.)RGP
الگو

بهينهسازيهاي منفرد مدل LP

 %افزايش (كاهش) نسبت به

هدف

حداكثرسازي سود

حداقل سازي آب

رهيافت RGP

 LPمربوطه

سود (ميليارد ريال)

237/9

50/5

212/3

-10/76

آب (ميليون متر مكعب)

400

176/5

353/4

100/2

جدول شماره  3ميزان دستيابي جداگانه اهداف

ميزان  54/5درصد نسبت به الگوي فعلي ( 388/4ميليون

را در نتيجه بهينهسازي منفرد و مقايسه آن با دستيابي

مترمكعب) كاهش خواهد يافت .در اثر اجراي الگوي

همزمان به اهداف حداكثرسازي سود و حداقلسازي

بهينه تحت هدف حداقل سازي مصرف آب ،سود خالص

هزينه در نتيجه رهيافت  RGPنشان ميدهد .مطابق

( 50/5ميليارد ريال) نيز به اندازه  75/8درصد نسبت به

جدول زماني كه هدف برنامهريز تنها كاهش مصرف آب

سود در الگوي كشت فعلي ( 209/1ميليارد ريال) دچار

باشد ،آب مصرفي (برابر با  176/5ميليون مترمكعب) به

كاهش ميشود .همچنين در جدول  3مقادير سود خالص
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ثانی ،دشتی

و مقدار مصرف آب در الگوي برنامهريزي آرماني

در مدل  RGPميزان سود  10/76درصد كمتر از مدل

استوار و درصد تغييرات نسبت به الگوهاي بهينهسازي

برنامهريزي خطي حداكثرسازي منفرد سود ميباشد،

منفرد مقايسه شده است .بر اساس اين نتايج در مدل

اين در حالي است كه مصرف آب در مدل 100/2 ،RGP

 RGPميزان سود  10/76درصد كمتر از مدل برنامه-

درصد بيشتر از مدل برنامهريزي خطي منفرد حداقل-

ريزي خطي حداكثرسازي منفرد سود ( 237/9ميليارد

سازي مصرف آب افزايش داشته است.

ريال) ميباشد ،اين در حالي است كه مصرف آب در

در جدول  4به نتايج مدل برنامهريزي آرماني

مدل  100/2 ،RGPدرصد بيشتر از مدل برنامهريزي

قطعي با مدل برنامهريزي آرماني استوار پرداخته شده

خطي منفرد حداقلسازي مصرف آب ( 176/5ميليون

و هر دو با الگوي كشت فعلي منطقه براي آزمون بهينه

مترمكعب) افزايش داشته است.

بودن يا نبودن مقايسه گرديده است .همانگونه كه

جدول شماره  3ميزان دستيابي جداگانه اهداف

مالحظه ميشود با در نظر گرفتن همزمان اهداف ذكر

را در نتيجه بهينهسازي منفرد در مقايسه با دستيابي

شده در هر دو الگوي قطعي و استوار مدلهاي آرماني،

همزمان آنها در نتيجه رهيافت  RGPنشان ميدهد.

جو و اسپرس در مدل قطعي حذف ميشوند و در الگوي

مطابق جدول زماني كه هدف برنامهريز تنها كاهش

استوار نيز سطح زير كشت كمتري را به خود اختصاص

مصرف آب باشد ،آب مصرفي ( 50/5ميليون متر

دادهاند .براساس نتايج در واقع گندم جايگرين جو

مكعب) به ميزان  54/5درصد نسبت به حالت

گرديده است ،بطوريكه سطح زير كشت گندم از مجموع

حداكثرسازي سود ( 237/9ميليون مترمكعب) كاهش

سطح زير كشت گندم و جو در الگوي فعلي بيشتر مي-

خواهد يافت خواهد يافت .همچنين در اثر اجراي الگوي

باشد .محصول جو كمترين ميزان سود خالص را در

بهينه تحت هدف حداقل سازي مصرف آب ،سود خالص

منطقه داشته و در عين حال از كمترين ميزان مصرف

نيز به اندازه  75/8درصد دچار كاهش ميشود .در

آب منطقه نيز برخوردار بوده است .محصول يونجه در

جدول  3مقادير سود خالص و مقدار مصرف آب در

الگويهاي قطعي و استوار آرماني به ترتيب  32/9و

الگوي برنامهريزي آرماني و درصد تغييرات نسبت به

 25/7درصد افزايش سطح زير كشت را تجربه كرده و

وضعيت موجود مقايسه شده است .بر اساس اين نتايج

دومين محصول پر سود منطقه محسوب ميشود.

جدول  -4سطح زیر كشت محصوالت در مدلهای آرماني و ميزان تغيير هر كدام نسبت به الگوی فعلي.
مدل قطعي GP

مدل استوار RGP

سطح احتمال  p=1و ( ε=0سناريو )1

سطح احتمال  p=0.1و ( ε=0.1سناريو )2

محصول

الگوي فعلي

سطح

 %افزايش (كاهش)

سطح

 %افزايش (كاهش)

گندم آبي

12468

25642/86

105/6

24897/7

99/6

جو آبي

6772

0

-100

300

-95/5

يونجه

10773

14316/3

32/9

13543

25/7

اسپرس

10173

0

-100

650

-93/6

سيب زميني

3939

3165/8

-19/6

4344/3

10/2

كل

44125

44125

0

43735

-0/88
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جدول  5ميزان مصرف نهادههاي توليد و

بدبينانه كه به عدم قطعيت ميانجامد ميزان سود حاصل

همچنين ميزان سود حاصل از اجراي الگوي بهينه كشت

از سيستم كاهش يافته است .همچنين اين نتيجه مغاير با

را در حالت جاري و در دو سناريوي مورد بررسي،

نتايج مطالعات مرداني و همكاران ( )2018است كه

نشان ميدهد .در مجموع براي حصول نسبي بهينگي در

براساس مطالعه آنها بكارگيري بهينهسازي استوار

مدل برنامهريزي آرماني استوار  390هكتار از سطح

موجب كاهش سود ناخالص كشاورزان ميگرديد.

زير كشت محصوالت در مقايسه با الگوي فعلي و قطعي

همچنين مطالعات مرداني و همكاران ( )2020نشان داد

كاسته شده است ولي با اين حال الگوي كشت بهينه در

كه ميزان افزايش سود در دو مدل قطعي و چند هدفه

هر دو سناريو ،منجر به افزايش سود كل به ترتيب به

استوار نسبت به الگوي كشت فعلي افزايش يافته ولي

ميزان  4/63و  1/7درصد در الگوي برنامهريزي قطعي

ميزان سود در مدل بهينهسازي چندهدفه استوار تفاوت

و استوار گرديده است .بهرامينسب و همكاران ()2014

چنداني با مدل قطعي ندارد ،چرا كه در مطالعات آنها

نيز به نتايج مشابهي دست يافتند .نتايج مدل در شرايط

هدف اصلي حداقل كردن نهادههاي مختلكننده

عدم قطعيت نشان داد كه در حالت خوشبينانه به دليل

كشاورزي بوده و سود ناخالص تنها در محدوديت

دسترسي بيشتر به منابع محدود ،بيشترين سود

حداقل سود لحاظ گرديده و اجباري براي افزايش سود

حاصل از الگوي كشت حاصل خواهد شد .در حالت

ناخالص نبوده است.

جدول  -5ميزان دستيابي به اهداف تحقيق در مدلهای  LPو مدل برنامهریزی آرماني استوار (.)RGP
مدل استوار RGP

مدل قطعي GP

كاهش (افزايش)

هدف

الگوي فعلي

ميزان

 %افزايش (كاهش)

ميزان

 %افزايش (كاهش)

 RGPنسبت به GP

حداكثرسازي سود (ميليارد

209/1

218/8

4/63

212/6

1/7

-6/2

ريال)
حداقلسازي آب (ميليون متر

388/04

344/9

-11/11

358/1

-7/7

13/2

مكعب)
اشتغال

886946

887753/1

0/1

898702

1/32

10948/9

كود (ميليون كيلوگرم)

24/3

22/5

-7/4

21/3

-12/3

-1/2

سم (ميليون ليتر)

0/25

0/22

-12

0/22

-12

0

مصرف آب آبياري در هر دو سناريو ،كاهش

در مدل برنامهريزي استوار سطح اشتغال به اندازه

يافته و با افزايش مقدار سطح احتمال  pاين كاهش

 1/32درصد نسبت به وضع موجود افزايش يافته است.

بيشتر شده است .به طوري كه در مدل قطعي ميزان

شايان ذكر است كه اين افزايش نيرويكار از نظر

كاهش برابر  11/11درصد و در مدل عدم قطعيت

اقتصادي ،منجر به ايجاد هزينه بيشتر و سود كمتر

( )RGPبرابر  7/7درصد ميباشد .مطالعه مرداني و

خواهد شد؛ اما از نظر اجتماعي با توجه به نرخ پايين

همكاران ( )2020نيز به نتايج مشابهي دست يافتند به-

اشتغال در منطقه ،منجر به كاهش بيكاري خواهد شد.

طوري كه در مطالعه آنها ميزان آب مصرفي در مدل

همچنين مصرف كودهاي شيمايي و سموم شيميايي به

قطعي و مدل برنامهريزي كسري چندهدفه استوار به

ترتيب به ميزان  12/3و  12درصد كاهش يافته است.

ترتيب به ميزان  8/05و  1/11كاهش يافته است .در اين

بنابراين مالحظه ميشود كه با تغيير الگوي كشت منطقه

موضوع در رابطه با نهادهي نيروي كار عكس بوده و

مطابق با نتايج رهيافت  RGPعليرغم كاهش سطح زير

ثانی ،دشتی
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كشت كل ،ميزان سود خالص و اشتغال افزايش يافته

شرايط عدم قطعيت مورد مطالعه قرار گرفت .اهداف

است.

اقتصادي-اجتماعي حداكثرسازي سود و حداقلسازي
همچنين مصرف آب ،سموم و كودهاي شيميايي

مصرف آب هر كدام جداگانه و به كمک مدلهاي

نيز كاهش خواهد يافت .اگرچه ،كاهش مقدار مطلق

برنامهريزي خطي بهينه گرديد .در ادامه براي در نظر

مصرف اين نهادهها در الگوهاي بهينه ،لزوماً به معني

گرفتن همزمان هر دو هدف فوق و لحاظ نمودن

بهبود استفاده از اين منابع نبوده و ممكن است به دليل

محدوديتهاي فني و اقتصادي (بخصوص در مورد

كاهش سطح زيركشت محصوالت رخ داده باشد ،ولي از

منبع حياتي و كمياب آب كه نقش اساسي در تعيين

آنجايي كه در مدل  RGPتنها  0/88درصد از سطح زير

الگوي كشت و دستيابي به اهداف دارند) ،رهيافت

كشت نسبت به الگوي فعلي كاهش يافته ،بنابراين كاهش

چندمعياره برنامهريزي رياضي آرماني در دو حالت

مصرف اين نهادهها در الگوي برنامهريزي آرماني

قطعي و استوار (غيرقطعي) مورد استفاده قرار گرفت.

استوار تا حدودي منطقي به نظر ميرسد .اين نتيجه

عدم قطعيت و به عبارتي نادقيق بودن ،همواره جزء جدا

مطابق با مطالعات عبدشاهي و همكاران ( )2019و

نشدني در تصميمگيريهاي زراعي است .نتايج نشان

مرداني و همكاران ( )2020ميباشد .از اينرو وضع

داد كه استفاده از الگوي بهينهي كشت در هر دو

موجود بهرهبرداري از منابع آب و زمين منطقه بهينه

سناريو ،دستيابي به هدف اصلي مطالعه يعني استفادهي

نميباشد و نتايج فوق مبين بهينگي به مراتب بيشتر

مناسب و بهينه از نهاده كمياب آب را امكانپذير نمود.

الگوي حاصل از رهيافت برنامهريزي آرماني استوار

البته بايد توجه داشت كه مصرف اين نهاده با افزايش

( )RGPنسبت به الگوي كشت فعلي منطقه ميباشد.

عدم قطعيت ،كاهش كمتري نشان ميدهد .از آنجا كه در

بنابراين استوار كردن مدل انعطافپذيري مدل را باال

دنياي واقعي ،احتمال عدم قطعيت در دادههاي مورد

برده و باعث ميشود از منابع به خصوص منبع آب به

استفاده بيشتر است ،لذا استفاده از نتايج سناريوي 2

صورت بهينه استفاده گردد و از آنجايي كه مقدار سود

براي اعمال تغييرات در الگوي كشت پيشنهاد ميشود.

در بهينهسازي استوار نسبت به الگوي كشت فعلي

براي مقابله با عدم كاهش ميزان مصرف آب آبياري

بيشتر ميباشد و با توجه به اينكه مهمترين هدف

( 7/7درصد كاهش) نسبت به حالت قطعي (11/11

كشاورزان دستيابي به سود بيشتر ميباشد ،بنابراين

درصد كاهش) ،ايجاد تسهيالت مناسب براي افزايش

پذيرش اين الگو نسبت به الگوي كنوني به وسيله

راندمان آبياري در الگوي كشت سناريوي  ،2پيشنهاد

كشاورزان با سهولتي بيشتر امكانپذير است .نتايج

ميشود .با اين عمل ،از يک سو كشاورزان به اجراي

پژوهش مرداني و همكاران ( )2018نيز بيانگر قابليت

الگوي پيشنهادي ترغيب شده و از سوي ديگر ،ميزان

اعتماد و انعطافپذيري بهتر مدلهاي مبتني بر عدم

مصرف آب كه با اجراي الگو مورد تهديد قرار گرفته

قطعيت نسبت به مدلهاي قطعي ميباشد و پيشنهاد

بود ،كاهش خواهد يافت.

گرديد براي محافظت سيستم در مقابل عدم قطعيت از
الگوهاي بهينهسازي استوار استفاده گردد.

الگوي كشت غالب فعلي منطقه شامل محصوالت
گندم ،جو ،يونجه ،اسپرس و سيبزميني ميباشد كه در
رهيافت برنامهريزي آرماني استوار اين تغيير شامل

نتيجهگيری كلي
در مطالعه حاضر بهينهسازي الگوي كشت و
برنامهريزي محصول زارعي در شهرستان سراب در

كاهش سطح زير كشت جو و اسپرس و افزايش سطح
زير كشت گندم ،يونجه و سيبزميني ميباشد .در اين
ميان سطح زير كشت محصول گندم آبي در الگوي
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. . . تعیین الگوی کشت بهینه سازگار با کم آبی تحت شرایط عدم قطعیت

محصول ميتواند به رفع نيازهاي غذايي مردم منطقه

كشت بهينه نسبت به الگوي كشت فعلي به داليل كم

 از اينرو گسترش سطح زيركشت آن.كمک نمايد

بودن نياز آبي و باال بودن نسبي سود نسبت به ساير

متناسب با مقدار توصيه شده در الگوي بهينه پيشنهاد

 با. افزايش چشمگيري را نشان ميدهد،محصوالت

.ميشود

عنايت به نياز جامعه به محصول استراتژيک گندم و
 افزايش توليد اين،وجود قيمت تضميني براي آن
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